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ŠPORTNE AKTIVNOSTI V NARAVI

Ski Opening Tre Valli
Posebna ponudba za študente ULFGG in ULBF

ŠTIRIDNEVNI SMUČARSKI TEČAJ
od srede 9.12. do nedelje 13.12.2015
Smučišče Tre Valli leži med 1150 m - 2513 m nm.v. Skupno 100 km urejenih smučarskih prog
ima umetno zasneževanje in urejene tekaške proge. Sestavljajo ga smučarski centri Falcade Passo San Pellegrino in Alpe Lusia (Moena).
Nastanitev v apartmajih Villa Alexandra:
Novejša apartmajska hiša se nahaja 100m od spodnje postaje štirisedežnice in 1500m od
središča kraja ter 200m od prve trgovine. Gostom so v hiši na voljo shramba za smuči in
parkirni prostor pred hišo. apartmaji so opremljeni s TV, pralnim strojem, pečica in imajo
terasa ali balkon.
Apartma za 4 osebe, dvosobni: dnevni prostor z raztegljivim ležiščem za dve osebi,
kuhinjska niša z jedilnim kotom, spalnica z dvema ležiščema, kopalnica z wc-jem.
Apartma za 6 oseb, trisobni: dnevni prostor z raztegljivim ležiščem za dve osebi, kuhinjska
niša in jedilnim kotom, dve spalnici s po dvema ležiščema, kopalnica z wc-jem.

Cena paketa na osebo app za 4 osebe = 179 €/os
Cena paketa na osebo app za 6 oseb = 172 €/os
Cene veljajo pri polni zasedenosti apartmaja. Prevoz je v lastni režiji.
Cena vključuje: 4 dnevni najem + 4 dnevno smučarsko vozovnico Tre Vallli.
Doplačila na licu mesta: turistična pristojbina: 0,50 €/osebo/dan, končno čiščenje: 40
€ za dvosobne apartmaje, ter 50 € za trisobne apartmaje. Kuhinjsko nišo morate
počistiti sami, sicer vam zaračunajo stroške v višini 25 €, varščina 150 €/apartma.

Prijavite in informacije na agenciji SKI HOLIDAYS

(info@skiholidays.si, tel:031 351086) Informacije o smučarskem programu boste dobili
po prijavi (možnost tečaja ali prostega smučanja).
Smučarski tečaj se prizna, kot opravljen praktični del predmeta za zimski semester. Za
študente BF velja kot 8 obiskov na športni vzgoji. Pred. Gorazd Janko, prof.

pred. mag. Aleš Golja
ales.golja@fgg.uni-lj.si
ApartmajiVilla Alexandra

